WALI KOTA TAILTIC{{
Tarakan, 18 Maret 2020
Kepada:

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah

2. Cmat se Kota Tarakan
3. Lurah se Kota Tmakan

diTEMPAT

SLIRAT EDARAN
Nomor: 068.2/ tl ? rcFiGlz}ZA
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KEzuA PNS DAN NON PNS DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN C O RO NA VI RU S D I S EA SE - ] 9 TCOYID- 1 9)
DI LINGKLINGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Dasar:

1.
2.
3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 202A tentang Gugus Tugas

Percepatan

Penanganan C o rona Vi rus Dis eu s e- I 9 (C:OYTD-|9);

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negma Dalam Upaya Pencegahan
Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
Surat Edaran Gubernur Kalimantal Utara Namor A45.4/A375.1/GUB tanggal 17 Maret 2020

tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Peaularan Infeksi Corona Virus
Disease* I 9 (COVID-19).

Dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disesse-{9 {Covid-l9)
Pemerintah Kota Tarakan dengan ini disampaikan :

1.

di lingkungan

Pengaturan Jam Kerja

PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Psmerintah Kota Tarakan tetap melaksanakan
tugasnya sesuai jam kerja Pegawai di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat tidak terhambx.

2.

Penyelenggaraan Kegiatan{Rapat (yang menghadirkan banyak peserta)

a.
b.
c.

Penyelenggaraan kegiatan/rapat

yaftg rnenghadirkan banyak peserta agar ditunda

atau

dibatalkan.
Penyelenggaraan rapat-rapat agat dilakukn sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi
yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui
media elektronik yang tersedia.
Apabila berdasmkan urgensi rapat ddatau kegiatan lainnya harus diselenggarakan melalui
tatap muka, agar memperhatikan Prosedur Penyelenggmaan kegiatan/rapatyang mencantumkan
kewajiban dari Penyelenggara acata danpeserta antara lain yaitu:

Penvelen ggara Acara Waj ib :

1. Melakukan slcrining awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala
pernapasan seperti batuk/fl u/sesak nafas.

2. Jika ditemukan peserta/penyelenggara yang suhu tubuhnya 38o celcius/lebih, agar tidak
diikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke
fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah/negara
terjangkit COVID-l9 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara dan diinformasikan
melalui pemberihhuan di area pintu masuk kegiatan/pendaftaran.
4. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai
untuk mencuci tangan.
5. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis
alkohol.
6. Meningkatkan frekuensi pembersihan area umum yang sering digunakan, seperti kamar
mandi, konter regisfiasi acara dan pembayaran dafi arca makan terutama pada jam padat
aktivitas.
7. Menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di lingkungan pelaksanaan acara.
8. Mengatur jarak kursi antara peserta minimal 1 meter.
Peserta Acara Wajib Melakukan:

1. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit, agar tidak mela4iutkan
kegiatan dan segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan di area kegiatan atau fasilitas

2.
3.

3.

pelayanan kesehatan.
Peserta yang kembali dari daerahlnegara terjangkit dengan transmisi lokal COVID-19 dalam
14 hari terakhir hams menginformasikan kepada panitia penyelenggara.
Peserta dan seluruh perangkat acara harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PfmS), cuci tangan secara teratur menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan
berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah.

Penyelenggaraan Perjalanan Dinas

a.
b.
c.
d.

Perjalanan dinas ke Luar Kota Tarakan dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan
urgensinya.
Tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas keluarNegeri.
Pelaksanaan pedalanan dinas PNS dan Non PNS ke luar Kota Tarakan agar dilaksanakan secara
selektiflterbatas dan harus mendapatkan rztn dari Wali Kota serta menghindari daerah-daerah
yang telah terjangkit COVID-19.
Bagi PNS dan Non PNS yang telah melakukan perjalanan ke daerah dalam masa darurat
COVID-l9 atau ada keluarga yang datang baik itu saudara anak, tetangga dan temml yg bffir
datang dafi daeruh yang telah teqangkit COVID-I9 atau yang pernah berinteraksi dengan

penderita terkonfirmasi COVID-I9 agar segera menghubungi Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease-l9 (Covid-l9) melalui.Call Center Il2 dan/atau Hotline
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-|9 (Covid-19) Nomor
481351432112
4.

Penerapan Standar Kebersihan

Kepala Perangkat Daerah Kota Tarakan wajib melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran
Covid-19 di lingkungan Perangkat Daerahnya :
melakukan pembersihan/sterilisasi secara berkala lingkungan kerja masing-masing Perangkat

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Daerah.

Mentrnjuk petugas untuk mengukur suhu badan dan membersihkan absensi elektronik setiap
pagi dan sore hari setelah selesai penggunaan alat tersebut.
Menghimbau PNS dan Non PNS wajib menggunakan hand sanitizerltr'sslle basah yang
beralkohoV membersihkan tangan sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan aktivitas di
kantor.
Membiasakan pola hidup sehaq rajin mencuci tangao, makan makanan yang bergizi dan rutin
berolabraga serta istirahatyang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Menghimbau seluruh PNS dan Non PNS agar menguftrngi aktivitas di ternpat keramaian.
Ketika bertemu satu sama lain untuk sementara waktu sebaiknya menghindari
bersalaman/bersentuh, serta menggantinya dengan cara kedua tangan ditangkup di dada atau
cara lain sesuai kepatutan.
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5.

a.
b,

6.

ke Gugus Tugas Pe1'cepatan Penanganan
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dan Non PNS yang teiah kembali dari
rNS
carona virus Disease-19 (Covid-l9) terkait setiap
daerahl negxa terj angkit COVID- 1 9'
PNS dan Non PNS yang berada
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporao lensi.data
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Fengaturan LainnYa

a.
b.
c.
d.
e.

Virus
pNS dan Non pNS tidak diperkenankan memberikan statemefit terkait informasi Corona
Penanganan Corona
Uaer'ah dan Juru Bicara Gugus Tugas Percspatafl
Disease selain G;;
Virus Disease-19 (bovid-l9) (dr' Devy Ika Indriati' Y 5":)
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Demikian agar Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan

Tembusan:

1. Gubemur Provinsi Kalimantan Utara

2. Ketua DPRD

Kota Tmakan

3.KepalaPerwakilanOmbudsmanRlProvinsiKaliuantanUtara

4.

Inspektur Kota Tarakan
s't<epalaBadanKepegawaian,PendidikandanPelatihanKotaTarakan

